
 
 

 

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in de regio 
Zuidoost en Midden-Limburg gespecialiseerde 

ambulante en residentiële zorg aan 
kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen 

met psychische moeilijkheden. 

Het Medisch Centrum St. Jozef is op zoek naar een 

 

Klinisch psycholoog  

Doelgroep Volwassenen zorgeenheid verslavingszorg  
50 % vervangingscontract 

 
Inhoud zorgprogramma  
Het zorgprogramma verslavingszorg richt zich op volwassenen met een problematisch gebruik van 
middelen (alcohol, medicatie en/ of illegale drugs). We bieden een motiverende en nuchtere omgeving 
aan om middelenvrij te worden. Er wordt gewerkt aan specifieke problemen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks een invloed hebben op het middelengebruik. We willen patiënten motiveren om stap 
voor stap dichter bij een evenwichtige en gezonde levensstijl te komen en terug een rol op te nemen in 
de maatschappij. 

 
Opdracht 
Als psycholoog maak je deel uit van een interdisciplinair behandelteam en sta je in voor de 
psychologische begeleiding en opvolging van patiënten.  
Het takenpakket omvat onder meer: 
 

• Bijdragen aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het interdisciplinaire zorgplan. 

• Deskundigheid op vlak van psychodiagnostisch onderzoek in al zijn facetten. 

• Aanbieden van individuele psychotherapie, groepstherapie en systeemgesprekken. 

• Het therapeutisch kader ondersteunen en bewaken.  
 

 Profiel 
• Je hebt een master diploma klinische psychologie en hebt een erkenning en visum als klinisch 

psycholoog.   

• Je hebt ervaring in psychodiagnostisch onderzoek in al zijn facetten. 

• Je hebt een goede kennis van verschillende ziektebeelden.  

• Je hebt bij voorkeur een therapieopleiding afgerond of aangevangen. 

• Je ben energiek en enthousiast, liefst met ervaring met de doelgroep. 

• Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten als naar collega’s. 

• Je hebt een zekere maturiteit en staat stevig in je schoenen.  

• Je kan besluitvaardig zoeken naar oplossingen. 

• Je bent betrokken bij je werk en kan betrokkenheid bij anderen stimuleren. 

• Je ondersteunt je collega’s actief en hebt respect voor elkaars deskundigheid. 

• Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken. 

• Je hebt een flexibele houding en kan snel schakelen tussen ziektebeelden. 

• Je kan uit eigen beweging werkzaamheden starten en uitwerken. 

 
Wij bieden 
 

Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
 
 
 
 



 
 

 

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in de regio 
Zuidoost en Midden-Limburg gespecialiseerde 

ambulante en residentiële zorg aan 
kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen 

met psychische moeilijkheden. 

Bijkomende inlichtingen? 
 
Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Kristel Vrijens, diensthoofd A7 of Elien 
Box, vakgroepverantwoordelijke psychologie via 089/50.91.11  
 
Solliciteren 
Indien wij je interesse hebben gewekt, solliciteer dan snel! 
Stuur ten laatste tegen 22 oktober 2021 je CV en motivatie via mail naar sollicitatie@mc-st-jozef.be.  

 


